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ΠΡΟΣ 
Τις/τους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής 
Β/θμιας Εκπ/σης, της 10ης ΕΠ ΕΑΕ (μέσω 

των σχολικών μονάδων και των 
αντίστοιχων Δ/νσεων Εκπ/σης). 

 
ΚΟΙΝ. 

Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας& 
Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής 

Μακεδονίας Τμ. Επιστημονικής & 
Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας 

Εκπαίδευσης. 
  
 

 

Θέμα: «Συμμετοχή εκπαιδευτικών ΕΑΕ της 10ης ΕΠ ΕΑΕ σε επιμορφωτικό 
εργαστήριο» 
 
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, σας ενημερώνουμε ότι το γραφείο της  
Σχολικής Συμβούλου της 10ης ΕΠ ΕΑΕ διοργανώνει επιμορφωτικό εργαστήριο για 
τους/τις εκπαιδευτικούς της Ειδικής Αγωγής που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες 
της Β/θμιας Εκπ/σης της 10ης ΕΠ ΕΑΕ (Δυτική Θεσσαλονίκη, Ημαθία, Πιερία, Πέλλα). 
Το εργαστήριο απευθύνεται κυρίως σε διδάσκοντες θετικών επιστημών και 
τεχνικών ειδικοτήτων και έχει σκοπό: 
 
(α)  να παρουσιάσει συνοπτικά στους/στις συμμετέχοντες/ουσες τα ευρωπαϊκά 
προγράμματα Inspiring Science Education, Go-Lab και UDLnet, τα οποία παρέχουν 
στην εκπαιδευτική κοινότητα πρόσβαση σε διδακτικά σενάρια, εικονικά πειράματα, 
απομακρυσμένες επιστημονικές πειραματικές διατάξεις, on-line περιβάλλοντα 
μάθησης (ILS), κ.λπ. όπως επίσης και τη δυνατότητα ανάπτυξης εκπαιδευτικών 
σεναρίων και περιβαλλόντων μάθησης (ΙLS) (παραδείγματα 
http://www.golabz.eu/spaces,  https://4myfiles.wordpress.com/2015/07/18/ils/) 
 
(β) να παρουσιάσει σύντομα στους/στις συμμετέχοντες/ουσες την έννοια των 
«Μεγάλων Ιδεών της Επιστήμης» και να επιδείξει τρόπους με τους οποίους 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην καθημερινή διδασκαλία ώστε να ενισχύσουν τη 
σύνδεση μεταξύ διαφορετικών θεματικών ενοτήτων στο πλαίσιο της διδασκαλίας. 
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(γ) και κυρίως να εκπαιδεύσει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες στη δημιουργία 
περιβαλλόντων μάθησης (ΙLS) στο πλαίσιο του GoLab που περιλαμβάνει: 
- δημιουργία λογαριασμού/εγγραφή στην πλατφόρμα Graasp (http://graasp.eu/) 
- περιήγηση στα εργαστήρια του GoLab (http://www.golabz.eu/labs) και αδρομερή 
δημιουργία σχεδίου  μαθήματος , 
- δημιουργία περιβαλλόντων μάθησης (ILS). 

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, σε 2 τρίωρες συναντήσεις 
που θα οριστούν μεταξύ 22 και 26 Φεβρουαρίου 2016. Όσοι/ες ενδιαφέρονται, 
μπορούν να συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής στον υπερσύνδεσμο 
https://goo.gl/dzaOue μέχρι τις 10/02/2016 ώστε να καθοριστούν οι ώρες του 
σεμιναρίου. 

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να ενημερθούν ενυπόγραφα για το παρόν 
έγγραφο. 

 
 

Η Σχολική Σύμβουλος Ειδικής 
Αγωγής και Εκπαίδευσης 

 
Πηλείδου Κωνσταντίνα 
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